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ٚب ثملتڤسط: ي غ من  ٚكظ ث  ثمل
منيغ ٙڣبي ڣ حڤكمغ ثلتهٖيٖثػ ث سسغ حٖڣد ثإلتحاد ث  م

 - 1- ، قسږ ثلعلڤم ثلسياسيغ، جامعغ باتنغأ. سمير البح
 

 ملخص:

لګ  ٚث ممكنا.ثلًڇكيڈ علګ ثملحفٜ ثل٘ڬ يهٖف ثملقاڋ  ٚب متڤسطي أم ٚكظ أمن غ  يجعل من ثنبثاځ ڣتشكل م
ثاٙ سلبيغ مٸ طبيعغ ثالنطڤلڤجيا ثلتڤثصليغ بيڗ  ي ڣماقٖ يحملڢ من  ٚث فتكاتڀ كل من عنصٚ ثلجڤثٙ ثلجغ
ٚب  ٚ غ قصائيغ، يظه دماجيغ/ ي بعٖها ثلقيم ثلناقل  لقڤع  ٚب ثملتڤسط، خاصغ  ثلڤحٖثػ ثملشكلغ لفضا غ

ٙه  أمن غيڇ مناسڄ  ڣمن نڤٵ خا٥.ثملتڤسط كفضا ٜدڣجغ )أمننغ/ دفٸ نحڤ ثلخا  فتفعيل ثلعمليغ ثمل

(Securization/ Outsourcing)(،ٙع ثلتهٖيٖثػ ي دث بطاڋ مفعڤڋ ثلتهٖيٖثػ عن بعٖ بتحڤيل  لګ معالجغ ڣ  سعګ 
خ٘ علګ عاتقه ٚفغ ت ٚب ثملتڤسط. ڣه٘ث من خالڋ مناڣلغ أمنيغ ص ا تفڤي٬ ثملهاماػ لٖڣڋ ثلضفغ ثلجنڤبيغ لغ

ٚثطيغ  ٚڥ كالٖيمق خ من نحڤ دڣڋ ثلضفغ ثلجنڤبيغ علګ حساب  ثملجاالػ ث ي ثملجاڋ ث ڣبي  ٙڣ من ثإلتحاد ث
ٚه مجتمعي ڣ  ي ظاه ٚكظ أمن من نڤٵ خا٥  لګ بيئغ حاضنغ مل ٚب ثملتڤسط  ڣحقڤځ ثإلنساڗ...ما حڤڋ فضا غ

ٚقغ ثله ٚه دڣالتي/ سيادڬ، يكٝٚ مبٖأ ثلتف ٚب ثملتڤسط علګ  ثإلسًڇثتيجيغڤياتيغ ڣ ي جڤه ڣ يعيڄ بنا فضا غ
 شكل جماعغ أمنيغ تعٖديغ.

  : من ثإلقليمالكلما املفتاحي ٚكظ ث ٚب ثملتڤسط -ثمل مننغ-غ ٚع -ث ٙه  -ثلهج ٙڣبا -ثلٖفٸ نحڤ ثلخا ثلٖڣڋ  -أ
ٙبيغ  .ثملغا

Abstract: 

The present study Focuses on the catalyst which returns the regional 

training (formation) of a regional complex of security as possible in the 

western Mediterranean Sea. The union of the effect of neighborhood with 

the relational ontology between the units which train (form) this space, 

shows That he (it) is of a heterogeneous nature of a new kind (genre), or 

the dual process Securitization / Outsourcing  tries of treaty / Neutralized 

the effect of the remote threats. This dual process takes shape by an 

outside governance of the security stakes (migration and terrorism), 

through a strategy based on the transfer of the European community 

experiences in the states of the south shore. But of a nail of conditionality 

and security subcontracting, so create a regional complex of security with 

societal appearance but state outputs . 

Key words: Western Mediterranean, Securitization, Outsourcing, migration, 

Europe-Maghreb 
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:  مقدم
لګ طبيعتغ كفضا للتنڤٵ ڣثلتناقضاػ علګ مختلڀ ثملستڤياػ )ثلسياسيغ، ثالجتماعيغ،  بالنظٚ 
ٚجعياػ  طٚ ڣثمل ڗ ثملتڤسط يعٖ تحٖيا للباحثيڗ كڤنڢ يستفهږ حڤڋ جميٸ ث ثالقتصاديغ، ثلثقافيغ...(، ف

م ٚيغ ثلت حاڣلـ تفسيڇ ثلٖينامياػ ث ٚبي  كنصڀ ثلنظ . ڣيعٖ ثملتڤسط ثلغ ي ه٘ث ثلفضا ٙبغ  نيغ ثملتضا
ٙكاػ  ٚيغ، فاملٖ ٙه يماٝٙ ضغطا علګ تحليالتنا ثلنظ ثملتڤسط مساحغ بالحساب ثلجيڤلڤجي، حالغ خاصغ باعتبا
ي  ٚث ٚد ثلفصل ثلجغ ٙ تحليل مڤحٖ بينهما. فاإلشكاڋ يتعٖڥ مج نا ثقًڇثٍ منظا تختلڀ بيڗ ضفتيڢ ڣ لي٠ بمقٖٙڣ

لګ حٖ كبيڇ مٸ ما "شماڋ / جږ  ٙ به٘ه ثملنطقغ. ه٘ث ثملنطڄ ثل٘ڬ ين ٙقغ ثلجڤث جنڤب"، ليسلط ثلضڤ علګ مفا
ي   ٚ عادع ثلنظ قاليږ معينغ، ڣك٘ث  منيغ ب ٚبط بيڗ ثلتهٖيٖثػ ث ٚ ثنتها ثل ٙدع من ظڤثه ٚب ثلبا ٚٛتڢ نهايغ ثلح أب

م ي مفهڤم ث ٙثفقها من تحڤالػ  ٚثفيغ ڣما  ن بيڗ ثلضفتيڗ. فالكياناػ ثلجيڤسياسيغ مٖلڤالػ ثلحٖڣد ثلجغ
ٚب ثملتڤسط ال تشكل ثستثنا له٘ه  منيغ ثلخاصغ بها، ڣدڣڋ غ ٙستها ث ٙكاتها ڣمما ٚيڀ حٖڣدها ڣفقا ملٖ تسعګ لتع
ٚجعيغ  ي تعظيږ مصلحتڢ تجاه ثمل ٚثفيغ ڣثحٖع  ٙه هڤيغ ڣكتلغ جغ ڣبي باعتبا ٙڣ ثلقاعٖع.لقٖ سعګ ثإلتحاد ث

ي منيغ ثملتڤسطيغ، ٚسيږ ثلحٖڣد  ث ٙساػ ألغـ ت ٚثٛ خطاباػ ڣمما ب ٚتيباػ أمنيغ جٖيٖع ڣ ع ت يجاد ڣ بلٙڤ
منيغ  ٚع أڗ: مساعي ڣڣسائل ثلسياسغ ث ګ حڤڋ فك ٙجي، أصبحـ تتال من ثلٖثخلي ڣثلخا ثلڤظيفيغ بيڗ ث

ٚع دثخليا. ه٘ث ثلٖمٌ ڣثلتڤثصل بيڗ ما لګ أڗ تعك٠ تلڊ ثملسط ڣبي تميل  ٙڣ ٙجيغ لإلتحاد ث هڤ دثخلي ڣما  ثلخا
ٚكغ"  ڣبي ٗثػ ثلطبيعغ ثملتح ٙڣ دبياػ ثملتعلقغ بحٖڣد ثالتحاد ث ٙثسغ ث لګ د ٙجي، يلقي بنا  هڤ خا

Fuzzyborders"(Lavenex S, Merand F, 2007) باختالف أنماطها: من حٖڣد جيڤبڤليتيكيغ  تفصل بيڗ مناطڄ ،
لګ  من ،  ٚثٙ/ ث سساتيغثالستق لګ ثلحٖڣد ثلثقافيغ. -حٖڣد م ٙيغ تبادليغ ڣصڤال  ٚعيغ ڣحٖڣد تجا  ش

ٙڣ  ٚبي كفضا أ ٙثسغ ثملقٖمغ تحليل ثملتڤسط ثلغ ٚقغ  -تحاڣڋ ثلٖ ٙقغ ثلٖمٌ / ثلتف ٙبي جامٸ ملفا مغا
ٙع  دث ڬ ثل٘ڬ مفاده :  كيڀ تساهږ عمليغ صنٸ/ ڋ ثملحٙڤ ٙع ثلتسا ثا ي ثلڤقـ نفسڢ،ڣ ٗلڊ من خالڋ خالڋ 

ٚب ثملتڤسط؟. ڣتنطلڄ ه٘ه ثل من لغ ٚكظ ث ٙسږ  ڣ تشكيل معالږ ثمل ي  ٙڣبي  ٚثفيغ لالتحاد ث حٖڣد ثلجغ
ٚضيتيڗ أساسيتيڗ: ٙثسغ من تفاعل ف  ثلٖ

لګ الفرضي األول -1 ٚع ، لتصل  ٚيږ ثلهج ٜدڣجغ تنطلڄ من أمننغ/تج لګ عمليغ م : يخضٸ ه٘ث ثلفضا 
ٙه  ڣبي.من ثالت Outsourcingعمليغ دفٸ نحڤ ثلخا ٙڣ ٙ ث ڣبي نحڤ ثلجڤث ٙڣ  حاد ث

ٚكظ أمن " غيڇ متجان٠  الفرضي الثاني -2 لګ خلڄ "م ي، أدػ  ٚث ٙ ثلجغ ٙ ثلجڤث ٙجيغ آلثا : ثلحڤكمغ ثلخا
ٚب ثملتڤسط. ي غ  ڣمن نڤٵ خا٥ 

 

ٙثسغ نقڤم بمعالجغ ڣ فح٨ ثلنقا٭ ثلتاليغ: لإلجابغڣ  ٚحڢ ثلٖ ڋ ثل٘ڬ تط  عن ثلتسا
ٙه: صناعغ ثلحٖڣد أوال ي مقابل ثلخا ٙڣبي: منطڄ ثلٖثخل  ٚثفيغ لإلتحاد ث  ثلجغ
من ثانيا ٚكظ ث ي تشيكل م نطلڤجيا ثلتڤثصليغ  ي/ث ٚث ٙ ثلجغ ٚب ثملتڤسط: تكاتڀ ثلجڤث ي غ منيغ  : ثملجاليغ ث

 ثإلقليم
ٙه.ثالثا منيغ نحڤ ثلخا ي ڣدفٸ ثلتهٖيٖثػ  ث ٚث ٙ ثلجغ ٙ ثلجڤث ثا  : ضبط 
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جأوال:صناع الحدود  وبي: منطق الداخل في مقابل الخا  الجغرافي لإلتحاد األ

ٚثفيغ يتضمن عادع  ثالستفهام حڤڋ: ما معن ثلحٖڣد؟ ڣماٗث تفصل  ٙثسغ ثلحٖڣد ثلجغ ڬ  -ڗ د ڣب
ٙع حٖڣد  دث خيڇ هڤ ثل٘ڬ يصبح ملحا. ف ڋ ث ڗ ثلتسا ڣبي، ف ٙڣ ثلسبل؟. عنٖما نتحٖف عن حٖڣد ثالتحاد ث

ڣبي،  ٙڣ لګ ثلتعقيٖ ڣثلخصڤصيغ كما يصفها كل من ثالتحاد ث ٜيغ Ehinڣ  Bergتميل  ٚك : "تنڤٵ سياس  كبيڇ ڣم
عمٖع". سساتيغ متعٖدع ڣتنسيڄ غيڇ متالئږ بيڗ مختلڀ ث ٚثفيغ لالتحاد م ٙع ثلحٖڣد ثلجغ دث ڗ  خٚ، ف بتعبيڇ 

ٚكبغ  ڣبي مبنيغ علګ سياسغ م ٙڣ ي ڣقيم متSedelmeir Uعلګ حٖ تعبيڇث ٙمعٚ طا ٚڅ، يستخل٨ مادتڢ ، ب ح
ٙع حٖڣد  دث ڗ  ثػ ثلسياسيغ ثملغلقغ. ڣعليڢ، ف ڣخصڤصيتڢ من ثلخطاباػ ثلسياسيغ ثملتنافسغ ڣليٖع ثلفضا
ٙثكاػ خاصغ حڤڋ ڣظيفغ،  د ٚدثيماػ سياسيغ مشحڤنغ قيميا، ٗثػ تفضيالػ ڣ ٙڣبي هي ڣليٖع ب ثالتحاد ثلأل

ٙجغ ثنفتاٍ ثلحٖڣد: نظام  ٙ ثلتعاڣڗ ثالقتصادڬ  ، نظامSchengenنمط حڤكمغ ڣد طا ي  ثلتعاڣڗ ثلعبڇ حٖڣدڬ 
ٙع  دث ي سياساػ  ٚكظ  لګ أڗ ثلطابٸ ثملنقسږ ڣثمل ٙع  ڣبيغ للجڤثٙ .تجٖٙ ثإلشا ٙڣ ثإلقليم ڣأخيڇث ثلسياسغ ث
سساتي فيما بينها، ڣه٘ث ما يضمن ثلطابٸ ثلخصڤص  ڣ  ڣبي، ال يعن عٖم ڣجڤد تٖثخل ڣ تڤثفڄ م ٙڣ ثالتحاد ث

ٚد ل ٙجيغثملتف ٚثفيغ ثلخا ٙع حٖڣده ثلجغ دث ي  ڣبي  ٙڣ  (Balzacq, 2007, pp. 41-42).لنمڤٗه ث

ٚدع، مساهمتها  ڣبي، كٖيناميكيغ متف ٙڣ ٙجيغ لالتحاد ث ٙعثلحاليغ للحٖڣد ثلخا ٚ ثلګ ثإلدث يجظ أڗ ينظ
ساسييڗ: نظامشن ٙثه ثلنمڤٗجيڗ ث ساسيغ تكمن فياد ڣثلتعاڣڗ ثالقتصادڬ ثإلقليم مٸ Schengen-غنث

ثػ  ٚثقبغ ثلتطٙڤ ٙع ڣ م ٚيطغ ثدث ګ مٸ  قڤثعٖ شنغن ش خيڇع، ثلت تتال ڣبيغ للجڤثٙ. ه٘ه ث ٙڣ ثلسياسغ ث
ٚڣطيغ  ڣثالقتصاديغثالجتماعيغ، ثلسياسيغ  "، ثملتڤقڀ Conditionalityي دڣڋ ثلجڤثٙ من خالڋ "عنصٚ ثملش
ٚڣعيتڢ  ٙ . ه٘ث ثلتڤجڢ ثلغيڇ معتاد نجاحڢ علګ مش ٙڣبي لٖڣڋ ثلجڤث ٜثػ ثلت يقٖمها ثالتحاد ث ثلخاضعغ للمحف

ٚثفيغ  ٚڣٛ ڣ تنامي  ثعتماد متبادڋ ثسًڇثتيۑي بيڗ ثلفڤثعل ثإلقليميغ ڣ ينقل جغ ٙع ثلحٖڣد يعيڄ من ب دث ي 
دماجيغ للجڤثٙ لګ ڣظيفغ تحڤيليغ ڣ  .(Balzacq, 2007, p. 42)ثلحٖڣد من نمطها ثلجامٖ كخط فاصل 

ٚثفيغ "ثلنقٖيغ  خضاعها ملنظٙڤ ثلجغ ي مٖلڤالتها ثلقيميغ، يجظ   ٙ ڣبيغ للجڤث ٙڣ ڣلفهږ ثلسياسغ ث
ٚثفيغ ثلًڇثكميغ علګ حٖ تعبيڇ  ثػ ثلجغ ٚث ٚيقغ .John Agnnewڣ  Stuart Corbridgeنتاه ثلق ڣ ثملقصڤد بها ط

 ٚ ثػ ثلڤال ثستعماڋ ثلفڤثعل لل ٚهاناػ ثلسلطغ ڣثلبحن عن خلڄ فضا ٚثفيغ ثنطالقا من تبلٙڤ ل مٛڤ ثلجغ
ي مقابل "  ڣثلتضامن، ٙه ثلٖڣلغ"، بل تتعلڄ بالبنا ثلحقيقي لحٖڣد : "ثلٖثخل"  ٚثفيغ ال تتعلڄ بما هڤ "خا فالجغ

ٙه"، "هنا" ڣ "هناڅ"، "ثملحلي" ڣ "ثلٖڣلي" سسغ  Tuathail G’Oيضيڀ . ,Dalby)(1990ثلخا ڗ م ي ه٘ث ثلصٖد، ب
ي ڣظيفغ  ثػ ڣ هڤياتيغ/ قيميغ  ي ڣظيفتها ثلقائمغ علګ ثلفصل بيڗ ثلفضا ثلحٖڣد  تًڈڣد بڤظيفتيڗ:  ماديغ 

ڣبيغ للجڤثٙ ٙڣ ي تطلعاػ ڣأهٖثف ڣطمڤحاػ ثلسياسغ ث ٚقغ" .ه٘ه ثلثنائيغ ثلت يمكن ملسها   ,Balzacq)"ثلتف

ٚقغ ثلهيكليغ بيڗ "ثلٖثخل (2007 ٙه"/.فالتف هي أساٝ  1WalkerR.B.Jعلګ حٖ تعبيڇOutsiders/ Insidersثلخا
ڣبي  ٙڣ ي معالجتها للعالقاػ بيڗ ثالتحاد ث ڣبيغ للجڤثٙ  ٙڣ تشكل ثلحٖڣد، ڣه٘ث ما تڤےي بڢ ثلسياسغ ث

ثػ ثلجڤسياسيغ ثملحاٗيغ لها  (Balzacq, 2007, pp. 43-44).ڣثلفضا

ٚسالغ ثملشًڇكغ  لـ "باتن  ٚف بال ٚڬ من٘ نشٚ ما يع ػ ه٘ه ثلسياسغ بشكل جڤه لقٖ تطٙڤ
ٙ ثملشكل ملجمڤعغ غيڇ متجانسغ Patten C., Solana J-ڣسڤالنا ٜ ثلعالقاػ مٸ ثلجڤث ٜي ي مجملها تع ": ڣثلت تقًٍڇ 

ٙ ثلسلبيغ للجڤثٙڣه٘ث لهٖف ث . بحكږ أڗ ثلتماٝ (Patten C., 2002)حتڤث ثلتهٖيٖثػ ثلجٖيٖع ثلناجمغ عن ثآلثا



 سمير البح. أ                                                                                 "املرك األمني في غرب املتوسط"
 

2017  انفي( ج10) عاشرالعدد ال                                 املجل الجزائري لألمن والتنمي       147  

 

لګ  منيغ  ٚهاناػ ث ڣليغ مشًڇكغ للڤقڤف أمام ثلتحٖياػ ڣثل عبا ڣمس يٸ ث عادع تٛڤ ي، يحتږ  ٚث ٙ ثلجغ / ثلجڤث
ٚثٙ.  (Commission, 2003)تهٖد ثالستق

ي خلڄ مڤثضيٸ  ٙع ثلعملياػ ثالجتماعيغ  ڗ تحليل ثلقڤع ثإلنتاجيغ للخطاب، تعن ثلًڇكيڈ علګ قٖ
ٚڅ ثملجمڤعغ (Barnett M., Duval R, 2005)خاصغ، ڣتحٖيٖ معناها، ڣبنا مجمڤعاػ ٚ ه٘ث من خالڋ ت . يظه

ٚيقغ بنا ثلفضا  ي ط ٙڬ  ڣبيغ للجڤثٙ"، ڣثل٘ڬ يعن تغييڇ ج٘ ٙڣ ڣبا ثملڤسعغ" لصالح ثلسياسغ ث ثللغڤيغ "أٙڣ
ڣبا ثملڤسعغ نجٖ "ڣثحٖ من بيڗ ثملتساڣين ه: ففي أٙڣ ڣبي ڣما جاٙڣ ٙڣ ي حالغ  Mus Inter Pares -ث "، أما 

 ٙ ڣبيغ للجڤث ٙڣ ٚين". ه٘ه ثلقطيعغ ثلت تعك٠ لنا ثلسياسغ ث ڣبي ڣثآلخ ٙڣ ٚيحغ: "ثالتحاد ث فهناڅ قطيعغ ص
ٚڣٵ هڤياتي حڤبغ بمش حياڗ م ي غالظ ث Balzacq, Lapid Y)علګ حٖ تعبيڇ2عمليغ صناعغ ثلحٖڣدڣثلت تكڤڗ 

2007, p. 55). 

لګ  ٙ تهٖف  ڣبيغ للجڤث ٙڣ لګ منڈلغ فالسياسغ ث ٚقڤڗ  ، غيڇ أنهږ ال ي صناعغ جيڇثڗ جٖد ليسڤث باالعٖث
ڣبيغ ٙڣ ٜيغ ث ٚك ٚيڊ ثلفعلي. فالطبيعغ ثمل ي ثالتحاد أڣ ثلش ي ثلكيفيغ )ثلعضڤ  كٖ بشكل جلي  له٘ه ثلسياسغ تت

ڗ ثلبلٖثڗ ثلت تش ٗث سلمنا ب ع لڢ. ف ڣبي ڣ ثلٖڣڋ ثملجاٙڣ ٙڣ ي ثلت تڤصڀ بها ثلعالقغ بيڗ ثالتحاد ث ٙڅ  ا
ٛثيڤتي ٙڣبن  ستاٗ " ٚيكغ، يالحٴ ث نها ش ٚڣٵ ما نڤصڀ عادع ب ٚثكغ لږ يتږ Ruben Zaiotti–مش : أڗ مصطلح ش

ٙڣسيا ال مٸ  ڗ  ي ه٘ث ثلش  .(245، صفحغ 2010)بڤعمامغ، تڤظيفڢ 

 .ڣ ثلتمييٸ ٙ ٚث ٙبي:بيڗ ثإلص  ثلڤثقٸ ثإلقليم ثملغا

ٚبيغ  ڣبا ثلغ ڣبيغ: )حڤثٙ ثتحاد أٙڣ ٙڣ ٙثػ ثإلقليميغ ث ٚشلڤنغ، ثلسياساػ UEOڗ ثملباد ، مساٙ ب
 ٙ ڣبيغ لٖڣڋ ثلجڤث ٙڣ ڣبيغ لألمن ڣثلٖفاٵPEVث ٙڣ من حڤڋ ثلسياسغ ث ٙ ث ڣ   PESC)، ثلحڤث ٙڣ ،كلها  أطلنطيغ-ڣ ث

ٙ ثملتڤسطي ماعٖث مجمڤعغ ) ػ ملجمڤٵ دڣڋ ثلجڤث ٙثػ شاملغ جا ٚب ملتڤسط. علما 5+5مباد ٙ ثلڤحيٖ لغ ( ثإلطا
ٙبيغ  ٚ هڤ ڣجڤد خاصيغ مغا ط ٚثديغ. غيڇ أڗ ما يميڈه ه٘ه ث ٙبيغ بصفغ ثنف ٙثػ تنظږ فيها ثلٖڣڋ ثملغا أنها مباد

طاٙ ثلناتڤ نجٖ UEOبامتياٛ. فحڤثٙ ي  ٙبغ، ڣ ٚكا فقط غيڇ مغا ٙبغ  7من  4،ضږ ثالثغ ش هږ أيضا مغا
ٚيڀ بانضمام لبيبيا 5)ڣسيصبحڤڗ  ي تع ٙثڅ ثلتهٖيٖ ڣك٘ث  د ي  ٙبي  (. ڣه٘ث ما  يعك٠ ثقل ثلفضا ثملغا

ڣبي ڣثلناتڤ ٙڣ  NATO-.(Benantar, 2013, p. 58)سياساػ ثالتحاد ث

ٚب ٚفغ للمنطقغ ثلغ بيغ ص يغ أٙڣ ٙثػ حسظ ٙ ي ه٘ه ثملباد ٙبيغ  ٙڅ ثلٖڣڋ ثملغا -تشا
ٚيظ ڣكثافغ متڤسطيغ،ثنطالقا  ي ثلق ٚث ڣبيغ.فالجڤثٙ ثلجغ ٙڣ ٙثػ ث ٜللمباد ٙبيغ هي ثملحف من أڗ ثلٖڣڋ ثملغا

ليها من   ٚ ٙبيغ ثملنقسمغ علګ بعضها ينظ ڣبيغ ملفهڤم ثلتهٖيٖ )ثلٖڣڋ ثملغا ٙڣ ٙكاػ ث لګ ثملٖ ثلتٖثخالػ، باإلضافغ 
ٚ ثلڤثقٸ ثإلقليم ثمل ٙڣبي كمجمڤعغ ڣثحٖع(، ڣ هڤ ما  يظه ٙ أمن أ ٚب ثملتڤسط. منظا ي منطقغ غ لحاٍ  ٙبي ب غا

ي ثملنظڤمغ ثإلقليميغ  ٜيغ  ٚك ٚعي محٖد ب٘ثتڢ، ه٘ه ثمل قليم ف ٚئيغ كمڤضڤٵ  ٙبيغ م أين تصبح فيڢ ثلٖڣڋ ثملغا
ٙبي ڣه٘ه  ٜيغ للڤثقٸ ثملغا ٚك ڣبيغ. غيڇ أڗ ه٘ه ثمل ٙڣ ٙثػ ث ڣبيغ تجعل منڢ منطقغ ثختباٙ لجميٸ ثملباد ٙڣ ث

ٚيقها أمام عمليغ ثلتمييٸ ثلخصڤصيغ بٖأتتتبٖد ڣ  ثلت٘ڣيـ ثلناتٌ عن عمليغ تڤسيٸ /تفقٖ من أڣلڤيتها أڣ ب
ڣبيغ للجڤثٙ. ٙڣ  (Benantar, 2013, p. 59)ثلسياسغ ث

ي  ي فضا جيڤبليتيكي ڣثسٸ ڣغيڇ متجان٠، يصل  ٙ ثملتڤسط  ڣبيغ للجڤث ٙڣ ٚقـ ثلسياسغ ث لقٖ أغ
ٙبيغ. ثمتٖثده  ٚبي ڣثالنتفا٩ من ثلخصڤصيغ ثملغا ي عمليغ تمييٸ ثملتڤسط ثلغ ه  لګ ثلقڤقاٛ ڣيساهږ بٖٙڣ



 سمير البح. أ                                                                                 "املرك األمني في غرب املتوسط"
 

2017  انفي( ج10) عاشرالعدد ال                                 املجل الجزائري لألمن والتنمي       148  

 

ٙبيغ ثملقسمغ  ٚضـ بصمتها ثلهڤياتيغ ڣثلجيڤبڤلتيكيغ، ڣه٘ث بتڤثط من ثلٖڣڋ ثملغا ڣبيغ ف ٙڣ منيغ ث فالهنٖسغ ث
ٙيخيا ڣ غياب ما يسم بالنظا نتيجغفيما بينها،  ٜٛثػ ثملًڇثكمغ تا . أما فيما يخ٨ Regime- Builder -م ثلبانيثلح

ٚشلڤنغ ڣجعلـ من ثلٖڣڋ  ٙ ب ٙثجعـ طمڤحاػ مسا ٙثدكاليغ، فقٖ  ٚ أنها أكٌڇ  ٙ فيظه ڣبيغ للجڤث ٙڣ ثلسياسغ ث
ڣبا أجهضـ  ڗ ثلعالقاػ ثلخاصغ مٸ أٙڣ ٚيڊ. ڣعليڢ، ف ٙبيغ دڣڋ جڤثٙ فقط بعٖما كانـ تڤصڀ بالش ثملغا

ڣبيغ للجڤثٙ،ڣ أ ٙڣ ٙكيغ طبقيغ"بالسياسغ ث ٚث ٙ ڣثسٸ يعك٠ سياسغ ه ٙجـ ضمن جڤث " Hiérarchie Stratifiéeد
ٙڣڗ" ٙيمڤڗ   .علګ حٖ  تعبيڇ" 

 

Tassinari: Source,SecurityF.,  and Integration in the Neighborhood :the  Case for Regionalism  .CEPS 

Working Documents, July 2005, N°. 226 .p. 1http://aei.pitt.edu/6667/1/1251_226.pdf: at2.Available  

  

http://aei.pitt.edu/6667/1/1251_226.pdf
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 ٙڣبي ٜع ثملحيطغ باالتحاد ث ٚك يٸ ثلحلقاػ ثملم ح تٛڤ  (Tassinari, 2005)جٖڣڋ يڤ

وبا املوسع املجموعا  دول أ

ٙقږ  وبي: 1ثملجمڤعغ   النوا الصلب لالتحاد األ

 

ٙقږ  : األعضا املستفيدين من نظام 2ثملجمڤعغ 
اتي   حاب ال  "Opt-Outاندماج مرن يدع " االن

ٙقږ   : الدول األعضا الجدد3ثملجمڤعغ 

 

ٙقږ  : الدول األعضا في الفضا 4ثملجمڤعغ 
وبي   EEEاالقتصاد األ

ٚنسا، أملانيا،  ثلنمسا، بلجيكا، فلنٖث، ف
ٹ، هڤلنٖث، ثلبڇتغاڋ ڣ  ثليڤناڗ،ثيطاليا، ليكسمبٙڤ

 ثسبانيا.

ٚلنٖث، ثلسڤيٖ، ثململكغ ثملتحٖع. ٙڅ، ثي  ثلٖنما

 

يغ ثلتشيڊ، ثيستڤنيا، ثملجٚ، ليتڤثنيا،  قبڇ٥، جمهٙڤ
ٙڣمانيا. ٙيا،   مالطا، بڤلڤنيا، سلڤفاكيا، سلڤفينيا، بلغا

ٚث.   أيسلنٖث، ثلنڇڣيٌ، سڤيس

 

ٙقږ  ين و غير املفاوضين و : املفاوض5ثملجمڤعغ 
حين املحتملين  املر

ٙقږ وبيين6ثملجمڤعغ   : الجيران األ

 

سڤد،  ٚبيا، ثلجبل ث ٚكيا، مقٖڣنيا، ص ٚڣثتيا، ت ك
ٚسڊ، ألبانيا.  ثلبڤسنڤ ڣ ثله

جيا، مڤلٖثفيا،  ٙڣسيا، جٙڤ ٙبيجاڗ، بيال ٙمينيا، أٗ أ
ٙڣسيا. ٚثنيا ڣ   أك

ٙقږ  وبيين7ثملجمڤعغ  ٚب، تڤن٠،  : الجيران غير األ ٙدڗ ليبيا، ثملغ ٚثئيل ث ٜثئٚ، مصٚ، ثس ثلج
يا، ثلسلطغ ثلفلسطينيغ.  سٙڤ

ڣبيغ ڣثتضحـ  ٙڣ ٙبيغ، تعاضمـ فيڢ ثلخصڤصيغ ث ٚثجعـ فيڢ ثلخصڤصيغ ثملغا ي ثلڤقـ ثل٘ڬ ت ڣ
خٚ، ڣتږ فيڢ ثلفصل بيڗ ثلفضا ثالقتصادڬ عن ثلفضا  ٚقغ بالنسبغ ل ثإلنساني معاملها ثنطالقا من مبٖأ ثلتف

ڣبيغ". ٙڣ ٙع أمنيغ "لينغ" للحٖڣد ث دث  من خالڋ 

في غرب املتوسط: تكاتف الجوا الجغرافي/األنطلوجيا التواصلي في تشيكل مرك  األمنيثانيا: املجالي 
 األمن

ٚف علګ خصڤصاػ ثملستڤڥ  ٙع علګ فهږ ثلعڤثمل  ثإلقليمڗ ثلتع ٚڣ ٚ بالض ساسيغلألمن يم ثلت  ث
ي ثلطبيعغ ثلتڤثصليغ  ، ينبٸ من قلظ ثلحقيقغ ثملتمثلغ  من ثالقليم ٚث ممكنا. فمنطڄ ث تجعل من ثنبثاځ  أم
نطڤلڤجيا ثلتڤثصليغ ثلت تعن ثلطبيعغ ثلًڇثكميغ  ٚثفيا ڣث لألمن ڣثل٘ڬ يفهږ من: ثلتفاعل بيڗ ثلفڤثعل، ثلجغ

من  –عٖثڣع  –للعالقاػ )صٖثقغ  ينبٸ من ثلحقيقغ ثلبٖيهيغ: ثلطابٸ ثلعالئقي  ثإلقليمتناف٠(. فمنطڄ ث
ٙيجيا ثنطڤلڤجيا ثجتماعيغ ناقلغ ي ڣكثافغ ثلتفاعالػ ثلبيئيغ تڤلٖ تٖ ٚث ث لقڤع  لألمن.  فالجڤثٙ ثلجغ سڤث
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ع أساسيغ  دماجيغ ٚكيغ ثملجتمعاػ يغيڇ بصٙڤ جږ ڣكثاف ح كايږ :"بًڈثيٖ  أڣ ثقصائيغ، ڣهڤ ما يعبڇ عنڢ دٙڣ
 (Balzacq, 2007, p. 34)جتماعي".ڣجڤدها ثال 

ٙيۑي ملختلڀ ثملجاالػ ثلسياسيغ  قل: ثلًڇثبط ثلتٖ ي خاصيتيڗ علګ ث ٚتسږ بتال من  ت لغ ث فمس
ساس  لألمن ثالقليم ٙجيغ. ما يعن أڗ ثلخط ث لګ كثافغ ثلتفاعالػ ثلخا  ثالقتصاديغ أڣ ثالجتماعيغ، باإلضافغ 

ٚيغ ڣثالقتصاديغ  ٙثػ ثلعسك يٸ ثلقٖ نطڤلڤجيا ثلتڤثصليغ ڣتٛڤ هڤ ثالعتماد ثملتبادڋ، ڣثل٘ڬ يختلڀ حسظ ث
ٙكانڢ،لكنڢ يسلط ثلضڤ علګ ما  ي بع٬ أ ڗ كاڗ هشا  ٚڬ ڣ ٍٚ ثلنظ ٚئيسيغ. ه٘ث ثلط خاصغ علګ ڣحٖثتڢ ثل

. ف ليڢ ڣهڤ ثالعتماد ثملتبادڋ بشقيڢ ثإليجابي ڣثلسلب ٚنا  ڗ أش منيغ ثإلقليميغ قطب  "ثملجاليغسبڄ ڣ  The-ث

Regional Security Continuum ي ثملفهڤم ٙٵ ڣثلتعاڣڗ، أعيٖ دمجهما ڣتڤظيفهما  ٚ علګ طابعي: ثلتصا ش ، ڣثلتيت
" من ثالقليم ٚكظ ث ثڗ(Balzacq, 2007, p. 36)ثملكڤڗ "مل ٙڥ بٛڤ ستاٗ با ٚفڢ ث بـ :"مجمڤعغ من  -Buzan. ثل٘ڬ ع

ٙجغ أڗ مشاكل أمنها ثلڤطن ال يمكن أڗ تحلل عقالنيا  لګ د ٚئيسيغ لألمن مًڇثبطغ  ثلٖڣڋ ثلت تكڤڗ هڤثجسها ثل
ٚيقغ منفصلغ"  .(STONE, 2009)أڣ تحل بط

ع بنائيغ ٚث ٚ ڣ دڥ ڣثيلٖ، تبن ق ثڗ، ڣثيف منيغ ثلت   ي ه٘ث ثلسياځ، يقًٍڇ كل من بٛڤ ٚكياػ ث للح
ٙسغ ت٘تانيغ ٚ بالبنا ثلسڤسيڤ-Intersubjectiveتصبح مما ث لغڤڬ  -. أڬ أڗ ثلتهٖيٖ يصبح عالقغ ثجتماعيغ تت
مننغ نها ث  "existential threatas an  -"، ثلت يشكل فيها مفهڤم " ثلتهٖيٖ ثلڤجڤدڬ-Securizationللخطاب: "
ٜأ منها. ف ث ال يتج ٚجعي ٗڬ قيمغ بالنسبغ لجماعغ، التعامل مجٜ ٚع ما علګ أنها تهٖيٖ ڣجڤدڬ ملڤضڤٵ م ٸ ظاه

تخاٗ تٖثبيڇ عاجلغ ڣ ثستثنائيغ للتعامل مٸ ه٘ث ثلتهٖيٖ"لغهڤ ما يسمح للٖڣ   .(Zakopalová, 2012)ب

 “The discursive process through which an intersubjective understanding is constructed 

within a political community to treat something as an existential threat to a valued referent object, 

and to enable a call for urgent and exceptional measures to deal with the threat”. 

ي  ٚث حاسما  مننغ"  يعٖ أم تي ڗ فهږ "عمليغ ث من ثإلقليم ڣثلعك٠، ڣت ٚكظ ث ٚيڀ/ تحٖيٖ م تع
من ثإلقليم بنيغ علګ  ٚكظ ث ي جعل م قليميا  هميغ من ثلٖٙڣ ثل٘ڬ تلعبڢ مثل ه٘ه ثلعملياػ ثملًڇثبطغ  ه٘ه ث
: "مجمڤعغ من ثلڤحٖثػ ثلت تقڤم ثلعملياػ  من ثإلقليم ٚكظ ث ٙ كبيڇ من ثلتعقيٖ.علګ ه٘ث ثلنحڤ يصبح م قٖ

منيغ ال يمكن أڗ يتږ  ضافغ ڣ/ منيغ بشكل مٖ مًڇثبط بحين أڗ شاكلها ث من عن ثلقضايا ث ٜٵ ثلطابٸ ث أڣ ن
 (Hamchi, 2012, p. 236)تحليلها أڣ حلها بشكل منفصل من بعضها ثلبع٬".

ٚكظ ثالمن ثإلقليم يتحٖد من خالڋ مستڤڥ عاڋ جٖث من ثلًڇثبط ) من بيڗ فم ثالعتماد ثملتبادڋ( ث
ضفا أڣ  ٚ ب م من سڤث تعلڄ ث من مختلڀ عملياػ بنا ث ٚكظ. ڣيشمل ه٘ث ثلًڇثبط ث ثلڤحٖثػ ثملشكلغ للم
منيغ  ٚكباػ ث ٙثسغ ديناميكياػ ثمل ي د من للتهٖيٖثػ أڣ أساليظ لتعامل معها. فاالتجاه ثلسائٖع  ٜٵ ثلطابٸ ث ن

ٜ علګ ثلتهٖيٖثػ،   ٚك ٙع علګ ثلتنقل بسهڤلغ عبڇ مسافاتقصيڇع، كما ي ڗ معظږ ه٘ه ثلتهٖيٖثػ غالبا ما تكڤڗ قاد
ي ثل٦  " ٚث ٚب ثلجغ ٚتبط بالق من كثيڇث ما ت  Bad Neiberhood".(Oguz Dilek, Emre Iseri, Nihatأڗ حالغ ث

Celik, 2015, p. 157) 

“…most threats travel more easily over short distances than long ones, 

securityinterdependence is normally patterned into regionally patterned clusters”. 
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ٜع   ٚك ٙثڅ( ثملتم ٙثڅ ڣس ثإلد من من خالڋ عقٖع )ثالد ٜٵ ثلطابٸ ث ضفا /ن ڣهنا تنشط عملياػ 
من ثإل ٚكظ ث .بيڗ ثلڤحٖثػ ثملشكلغ مل نطڤلڤجيا  قليم ٚڣڗ بنمطيغ ڣمڤضڤعيغ ث ي ثملق ٚث فالجڤثٙ ثلجغ

ٛمالئڢ. ڣ  ثڗ ڣ  ٚيغ لبٛڤ ي ثملنظڤمغ ثلنظ ٚكٜ ثلتحليل  ٙسميغ يشكل م ٚسميغ ڣثلغيڇ  ثلتڤثصليغ من ثلفڤثعل ثل
ٚثفيغ ثلضيقغ، ڣ ه٘ث ما يسمح، من من ثالقليم علګ أنڢ تٖثخل تلڊ ثلعالقاػ ثلجغ ٚكظ ث  عليڢ، يفهږ ثمل

ٙه " ٚكياػ ثملتناميغ من ثلٖثخل نحڤ ثلخا ٙثه ثملتڤثصل للح " بيڗ ثلفڤثعل Endogenousdynamicجهغ، باإلد
ٚكظ من جهغ  ثٚ ڣتغيڇ من هنٖسغ ڣطبيعغ ثمل ، ڣ أثٚ ثلتٖخالػ ثلخاصغ ثلت ت من ٚكظ ث ثملشكلغ للم

ٚڥ.  (Balzacq, 2007, p. 37)أخ

نطڤلڤجيا ڗ ثلطب منيغ، تجعل من خاصيغ ث ٚكباػ ث ي ثمل يعغ ثلالمتجانسغ بنيڤيا كصفغ غالبغ 
من ثإلقليم ٚكظ تتغيڇ عبڇ طيڀ ث منيغ تحٖد من 3ثلتڤثصليغ بيڗ فڤثعل ثمل ٚكباػ ث . ما يجعل من ديناميكيغ ثمل

ٜدڣجغثلت يطل ٙڣٍ  Julien Freundڄ عليها خالڋ كثافغ عالقاػ "ثلصٖثقغ ڣثلعٖثڣع" بيڗ ثلفڤثعل. هاتڢ ثمل بـ "
 ".Political Essence-ثلسياسغ

ٜدڣجغ "صٖثقغ ٙ أڗ م ي ثعتبا ڬ  ٚكباػ  -غيڇ أڗ ه٘ث ثلتجڤه ثلالشعٙڤ ساٝ ثلبنيڤڬ للم عٖثڣع" هي ث
ڗ لږ نقل ثخًڈثليا أمام ثلطبيعغ ثملعقٖع للعالقاػ ثلتفاعليغ عن ثلفڤثعل.ڣلتجاٛڣ  ث تحليليا  منيغ، يعٖ قصٙڤ ث

ٚ ثلجڤثٙ 4Lake Dثلعائڄ ثلتحليلي،يجادڋ ه٘ث ٚ أڣ ڣجڤد "أث ي Indeed or effectNeighbourhoodأنڢ يكفي تڤف  "
ثيڇث سياسيا  ثٚ بطبعڢ علګ ثلعٖيٖ من ثلٖڣڋ ت ثٚ ثلجڤثٙ ثلعابٚ للحٖڣد ي منيغ:" ف ثملعادلغ ث

منيغ تكڤڗ أين ما يكڤڗ ثلتماٝ/ ثلجڤثٙ  ٚكباػ ث ي ناقال له٘ه ثآلثاٙ: "ثلتكاليڀ ڣثسًڇثتجيا".فامل ٚث ٚ –ثلجغ أث
ٙباٍ ٙ سلب أڣ أ ٚف ثلناقل له٘ث  -جڤث ٙباٍ ثلت ال يتحملها أڣ يستفيٖ منها ثلط يجابي".  ه٘ه ثلتكاليڀ ڣث  ٙ ٚ جڤث أث

ٚ لڤحٖه. ث  (Balzacq, 2007, p. 39)ث

ٙ هي ث ٜ ه٘ه ثآلثا ٚك ٙ ڣنقطغ ت ٚ ڗ مصٖ لت تحٖد ڣجهغ ڣمحتڤڥ ثلسياساػ ثملتبعغ. ڣهڤ ما يفس
ڣبيغ للجڤثٙ:/أهميغ ثلتماٝ ٙڣ ي ثلسياسغ ث ي  ٚث ٙ ثلجغ  ثلجڤث

 ٙ ڣبا، أڗ تكڤڗ دڣڋ ثلجڤث ٚثفيا تبقى قائمغ. فمن صالح أٙڣ ڗ أهميغ ثلجغ ي عصٚ ثلعڤملغ، ف "حت 
ٜثعاػ عنيف ي ن ٚطغ  ٙ ثملنخ ٙع بشكل جيٖ. فٖڣڋ ثلجڤث ٚيمغ محكڤمغ/مٖث ٚ فيها ثلج غ، ڣثلٖڣڋ ثلهشغ ثلت تنتش

با كلها تمثل مشاكل  ي حٖڣد أٙڣ ٚطغ  ع مف ي ثملتنامي بصٙڤ ٚث ٜع ٗثػ ثلنمڤ ثلٖيمڤغ ثملنظمغ ڣثملجتمعاػ ثلعاج
ٚيحغ"  .(STRATGIE EUROPEENE DE SECURIE, 2003)ص

 فضا غرب املتوسط: مرك أمني من نوع خا 

ٙنغ ڗ ف من مقا ي، كعامل محفٜ للتفاعالػ ثلبينيغ  علګ ثملستڤڥ ث ٚث ٚع ثلتماٝ/ثلجڤثٙ ثلجغ ك
ٚث كثافغ ثلتفاعالػ ثالقتصاديغ بيڗ  ٚب ثملتڤسط ج نڢ ال ينطبڄ علګ غ ڗ كاڗ يڤےي ب باملستڤڥ ثالقتصادڬ، ڣ

ٚب ثملت ي ثملقابل لږ تٖفٸ بضفت غ ٚب ثملتڤسط. غيڇ أڗ ه٘ه ثلتفاعالػ،  لګ تفعيل عمليغ ضفت غ ڤسط 
ڣ ٙڣ مننغ ثلت تطبٸ ثلعالقغ ث ٙبيغ.-ثنٖماه ڣلږ تستطٸ تڤقيڀ عمليغ ث  مغا

ٚبيغ(،  ٚث ثلغ ح ٚب، ليبيا، ڣثل ٜثئٚ، تڤن٠، ثملغ ٙبي ثل٘ڬ يشتمل علګ كل من: )ثلج فالفضا ثملغا
ٚځ أڣسطي لكنڢ يمتاٛ  من ثلكلي ثلش ٚكظ ث ٚعيا من ثمل ٚكبا أمنيا ف ٙه م بٖيناميكيتغ ثلخاصغ بڢ ڣيقٸ  يمكن ثعتبا

ي تشكيل ه٘ه ثلٖيناميكيغ دثخليا ڣبي ثل٘ڬ يساهږ  ٙڣ ثيڇ ثملًڈثيٖ لإلتحاد ث ستخٖثم  .تحـ ثلت ڣ عليڢ، ف
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ٚب  -ثلنمڤٗه ثلعالئقي )صٖثقغ ع صحيحغ  للتفاعالػ ثلبينيغ بيڗ ثلڤحٖثػ ثملكڤنغ لغ ٚث عٖثڣع(، ال يقٖم ق
ٚثفيغ كجماعغ أمنيغ .(Benantar, 2013, p. 64)ثملتڤسط لګ بنا حٖڣده ثلجغ ڣبي  ٙڣ حين سعګ ثإلتحاد ث

ٙه سمها ڣفقا لهنٖسغ "دثخل/ خا ٙكاتها ثلت٘تانيغ -Outsiders/Insiders تعٖديغ ٙڣ ساٝ عن مٖ "، تنطلڄ با
منيغ ٙستها ث ي (Wolff, 2007, p. 77)ڣمما ٚڣٵ هڤياتي يتمثل  حڤبغ بمش ڣبيغ للحٖڣد م . ڣبالتالي، صناعغ أٙڣ

 ٚ ٚيڊ. أڬ أڗ ثآلخ ٚتبغ ثلصٖيڄ/ ثلش ٚقڤڗ مل عٖث لكن ال ي ڣبيغ للجڤثٙ، مڤجهغ لجيڇثڗ ليسڤث با ٙڣ ثلسياسغ ث
ٚقغ ڣتباعٖ ثسًڇثتيۑي ڣمجتمعي ليڢ علګ أساٝ، تف  ٚ  .ينظ

منيغ، ال تعن فصل غيڇ أڗ ثلهنٖسغ ثإلسًڇثتيجيغ  ٚب ثملتڤسط ڣثلت تتسږ بالتصٖعاػ ث لفضا غ
منيغ  ڗ  ثلتهٖيٖثػ ث ساسيغ أنها منخفضغ ثلحٖع،  منيغ، ميڈتها ث ثإلنشغاالػ ثملشًڇكغ. فالتصٖعاػ ث

ٚب ثملتڤسط. ي ثلضفغ ثلجنڤبيغ للغ ٚكٜ كلها  ٙ ثلتڤتٚ تتم  ڣيمكن أڗ ثلعمڤديغ ٗثػ طابٸ التماثلي،كما أڗ ب
ي نقطتيڗ ٚبي   :(Benantar, 2013, p. 65)نلخ٨ خصڤصيغ ثملتڤسط ثلغ

ٚبي. -1 خا٥ ( ماعٖث ثلنڈثٵ ثإلسباني ثملغ ٚكغ كثيفغ لأل ٙڬ ڣح ڣبا )تبادڋ تجا ي ثلتفاعالػ مٸ أٙڣ  كثافغ 

ٙبي أڣ  -2 ٜثعاػ منخفضغ ثلحٖع سڤث علګ ثملستڤڥ ثملغا ڣن ٙڣ ٙبي.-ث  مغا

ٚكبيڗ أمنييڗ  لګ م ٚعيا ڣليٖ تٖثخل ضفتيڗ، تنتم كالهما  ٚكبا أمنيا ف ٚب ثملتڤسط، يشكل م ڗ غ
ٚكظ أمن ليڗ.  ٚف، كڤنڢ م ثڗ ال ينطبڄ عليڢ بمفهڤمڢ ثلص ٙجغ كبيڇع. غيڇ أڗ نمڤٗه بٛڤ غيڇ متجانسيڗ لٖ

ٚي ٚڬ، خاصغ ڣأڗ ثلكفغ ثلعسك ٍٚ بمفهڤمها ثلعسك غ لصالح ثلضفغ ثلشماليغ :)جنڤب فالتهٖيٖثػ ال تط
ڣبا( ٚكبا أمنيا بالنمڤٗه .أٙڣ ع ثلت يمكن لها أڗ تشكل م منيغ" مًڇثبطغ لكن ليستبتلڊ ثلصٙڤ كما أڗ  "ثملشاكل ث

ت  ٚث ثلالتكا ٚڥ ج خ ع مستقلغ عن ثلٖڣڋ ث ه بصٙڤ من ثلقڤمي لبع٬ ثلٖڣڋ، يمكن بنا ثلصلظ. كما أڗ ث
ٚڬ ڣثنتما دڣڋ ثلضفغ ث ي ثملنطقغ ثلعسك ٙثڅ ثملحلي للتهٖيٖ  لګ ثإلد ضافغ  لشماليغ لجماعغ أمنيغ تعٖديغ. 

ليڢ، هڤ  ٚيظ(. ڣ ما يمكن أننتڤصل  ٙ ثلق ٚبي أفقي ڣلي٠ عمڤدڬ أڬ أنڢ نابٸ من ثلجا ٚب ثلع ي ثملغ )فالتهٖيٖ 
، ه٘ث ثال  من ثإلقليم ٚكظ ث ٚعي من شكل خا٥ ڣيختلڀ عن ثمل ٚكظ أمن ف ٚب ثملتڤسط هڤ م ختالف ثل٘ڬ أنغ

خ٘ بعٖث أمنيا مجتمعيا.  (Benantar, 2013, p. 65)قٖ ي

ڣبنسڤڗ  ثڗ ٙڣ ي ه٘ث ثلصٖد كل من بٛڤ ٚڥ  ، أڗ ثلتهٖيٖ ثملحتمل أڣ ثلقائږ Buzan et Robersonي
ڣبا هڤ عا ٚبي علګ أٙڣ ٚب ثلع ي ٗلڊ ثملغ ڣسط بما  ٚځ ث ثنيا ثل٘ڬ يمكن أڗ يمثلڢ ثلش ٚع. ثلت تختلڀ  مل ثلهج

. من ڣبيغ، مڤلٖين ب٘لڊ مخاڣف يسهل أمننتها بفعل ثلخطاب ث ٙڣ  .Benantar, 2013, p)ڣثقافيا عن ثلشعڤب ث

65) 

ٚكب ٚ ثلعالئقيغ ثلتقليٖيغ، دثخل ثمل ط لګ ث ه باللجڤ  ڗ  كاڗ يصعظ ثحتڤث اػ فالتهٖيٖ ثملجتمعي ڣ 
لګ ثتخاٗ  لګ ثلحٖ ل٘ڬ يتږ فيڢ ثللجڤ  ٚيغ ڣثلسياسيغ، فقٖ يحصل  ثلت تهيمن فيها عادع ثلهشاشاػ ثلعسك
ٙدع ما بيڗ مجتمعيغ"،يعن أڗ  ٚب با ي "ح لګ ثلٖخڤڋ  ٚيغ. فالڤصڤڋ  ثػ دفاعيغ سڤث مٖنيغ أڣ عسك ٚث ج

عادع تح ٚيغ ڣثلسياسيغ، ڣ بالتالي  ي أمننغ ثلتهٖيٖ ثلتٖهٙڤ قٖ طاڋ  ثلعالقاػ ثلفك ٖيٖ ثلٖيناميكياػ ثملتٖخلغ 
. من ثإلقليم ٚكظ ث ٙسږ نمڤٗه ثمل عادع   ڣ 

ڣبا ليسـ باملستعٖع ٙڣ ٙبي ب ٚعي ثملغا من ثلف ٚكظ ث ٙبط ثمل ٚع  ڗ فك خٚ، ف ڣه٘ث ما يعن  .بتعبيڇ 
ڣبي، أين تصبح  فيڢ ثملنطق ٙڣ مننغ دثخل ثإلتحاد ث ي عمليغ ث ٚع  ٜيغ عامل ثلهج ٚك ٚكبا أمنيا م ٙبيغ م غ ثملغا
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ڗ  قليميغ، ڣبالتالي ف ٚثفيغ ما بيڗ  لګ ثلفضا ثملتڤسطي علګ أنڢ مجمڤعغ حٖڣد جغ ڣبا تنظٚ  ٙڣ ٚعيا. ف ف
ٚه من ه٘ث ثلسياځ. أڬ من منظاٙ أمن مبن علګ عمليغ أمننغ للمنطقغ  ٙبيغ ال تخ ثلعالقغ مٸ ثلٖڣڋ مغا

ٙبيغ، أڣ ما يسميڢ  ٚع )ثستخٖثم ثلڤسائل :"عJ. Robert Henryثملغا ٚع ثلهج مليغ أمننغ ثلجڤثٙ"، ثل٘ڬ يعن عسك
ي ثلفضا ثملتڤسطي ٚيغ(   .(Henry, 2006, p. 21)ثلعسك

ع .كما  منيغ ثملتجاٙڣ ٚكباػ ث فقي بيڗ ثمل ٚبط ث من ثملجتمعي يخلڄ نڤٵ من ثل لګ أڗ ث ٙع،  ٙ ثإلشا تجٖ
ٚب ي غ لګ "عمليغ ضبط  هڤ ثلحاڋ  ٚڬ،ممهٖث ب٘لڊ  ثملتڤسط أين يتالحږ فيڢ ثلبعٖ ثملجتمعي مٸ ثلبعٖ ثلعسك

ٚب  ٚيڄ ما يسم بتفڤي٬ ثملهماػ". ما يجعل من غ ٙه عن ط مكڤڗ أثٚ ثلجڤثٙ ثلسلب ڣثلٖفٸ بڢ نحڤ ثلخا
ٚكبا أمنيا ٗڣ بعٖ "مجتمعي ٙب -ثملتڤسط م "، ينطلڄ من قاعٖع مجتمعيغ لكنڢ ڣ بعمليغ  ط خطابيغ بيڗ أمن

ٚه مجتمعي، كڤڗ ثملجتمٸ أصبح  ي ظاه ٚب ثملتڤسط  من لغ ٚكظ ث ٙهاب  يصبح أمنيا صلبا. أڬ أڗ ثمل ٚع/ثإل ثلهج
يا ثڗ  منيغ، يبقى محٙڤ ٚع ث ي أمننغ ثلظاه ٙسغ كڤبنهاغن، غيڇ أڗ دٙڣ ثلٖڣلغ  سهاماػ مٖ ٚجعيغ أمنيغ بفصل  م

ٛمغ الح ي تحٖيٖ ثلڤسائل ثلال ٚجعيغ لږ نقل ثلڤحيٖ  ڗ كانـ تجعل من ثملجتمٸ "م منيغ ڣ تڤثئها. فاملٖثخالػ ث
مننغ. ٙ عمليغ ث ٚ علګ مسا ڗ ثلٖڣلغ هي من تسيط ٚجاػ تصبح ڣثقعيغ:   .Benantar, 2013, p)أمنيغ، غيڇ أڗ ثملخ

69) 

ثا الجوا الجغرافي وحوكم التهديدا بالدفع  ج.ثالثا: ضبط   نحو الخا

ٚ )تهٖيٖثػ أمنيغ بمختلڀ أشكالها  ٙ ثلتڤت ڗ ب ڣبي، ف ٙڣ بالنسبغ لجماعغ أمنيغ تعٖديغ كاالتحاد ث
ٚيڄ  ڣبيغ عن ط ٙڣ ػ ثإلجابغ ث خطاٙ،جا ٚثفيغ(. ڣللڤقڤف أمام ه٘ه ثلتهٖيٖثػ ڣث ي حٖڣدها ثلجغ ٜ عادع  تًڇك

ٙه  ٙ ثلجماعغ لٖڣڋ خا طا ي  ٙجيغ" تسعګ لضبط تڤسيٸ جٜ من مكتسباتها  ٙ "حڤكمغ خا طا ي  ثلجماعغ، ڣه٘ث 
ٙه  ليغ "ثلٖفٸ نحڤ ثلخا لڊ عبڇ  ي ٗڣ ٚث ٙ ثلسلب ثلناجږ من ثلتجاٙڣ ثلجغ ٚ ثلجڤث  ."Outsourcing–أث

ٙه  ڣبي مٸ  ثلٖڣڋ خا ٙڣ ي ثالتحاد ث عضا  : "دمٌ ثلعالقاػ بيڗ ثلٖڣڋ ث ٙجيغ تعن فالحڤكمغ ثلخا
عطا ثمل ٚثد به ٚث علګ ثملجمڤعغ، ڣي ڣليغ ثملشًڇكغ ڣبنيغ ثلسياسغ ثلتعاقٖيغ ثلت كانـ حك شاكل طابٸ ثملس

ٙجيغ" .فاملسعګ هڤ نقل ڣثعتماد (Balzacq, 2007, p. 52)ثلقضايا ثلٖثخليغ بعك٠ ثلقضايا ثلٖڣليغ أڬ ثلخا
ٙڣبيغ، من خالڋ  طاٙ ثلجماعغ ثال ي   ٙجي للسياساػ ڣثلحلڤڋ ثلٖثخليغ ڣ ثملكتسباػ ثملتاحغ  ثإلسقا٭ ثلخا

ي  ڣبي مٸ ثلجيڇثڗ  ٙڣ ٚعيغ" لإلتحاد ث هٖثف ثلٖثخليغ لإلتحاد : تڤسيٸ ثلحٖڣد ثلش ي متابعغ ث ٚثڅ ثلجيڇثڗ  ثش
ٙه أصبحـ قضايا مثل:  طاٙ عمليغ ثلٖفٸ نحڤ ثلخا سساتيغ". ففي  مقابل "ثلٖخڤڋ ثملحٖڣدلحٖڣدها ثمل

ٙهاب، م ٚثقبغ ثلحٖڣد، تڤسيٸ مهام ڣ خبڇثػ ڣكاالػ مثل )مكافحغ ثإل ٚعيغ، م ٚيمغ غيڇ ثلش  - Europolكافحغ ثلج

Eurojustڣبي ٙڣ  .(Benantar, 2013, pp. 66-67)( من أڣلڤياػ ثإلتحاد ث

ٚنغ"، أطلڄ عليها ڣبي "دبلڤماسيغ م ٙڣ ڣلڤياتطٙڤ ثإلتحاد ث قلمغ" ڣلتحقيڄ ه٘ه ث " Socialization"ث
ٙڣمانڤ  ٙسالغ  ػ  لګ "نقل ثملعاييڇ  ڣثلقيږ" ڣثلت من خاللها يعبڇ عن أهٖثف ثلسياسغ لإلتحاد. جا ، تهٖف 

ٚڣدڬ  لتخٖم ه٘ث ثإلتجاه: -Romano Prodiب

ٛٙٵ ڣبيغ للجڤثٙ( هڤ  ٙڣ ڗ ثلهٖف من )ثلسياسغ ث "-graft٘ه مجمڤعغ من ثملباد ڣثملعاييڇ ڣثلقيږ دثخل ه
ڣبي" ٙڣ ٚڣٍ ثملشكلغ لإلتحاد ث نظمغ ڣثلت تعٖ ثل  .(Prodi, 2002)ث
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ٙه  ٙ عمليغ ثلٖفٸ نحڤ ثلخا طا ي  ٙصٖ ڣتتبٸ "نقل ثملعاييڇ ڣثلقيږ"  مثلغ ثلت يمكن فيها  ٚٛ ث أحٖ أب
ڣڗ ثلٖثخليغ ٙجيغ ثJAI-نجٖ"سياسغ ثلعٖثلغ ڣثلش ي ثلسياسغ ثلخا ڣبيغ ڣعمليغ لتٖعيږ ثلحكږ "، كهٖف  ٙڣ

ٚع، ثږ ڣسعـ من  لغ ثلهج ٚ حڤڋ مس م ي بٖثيغ ث ٜػ جهڤدها  ٙك ڣڗ ثلٖثخليغ  ٙجي. سياسغ ثلعٖثلغ ڣثلش ثلخا
ٙهاب، ثلتعاڣڗ ثلقضائي)....( ٚثقبغ ثلحٖڣد، مكافحغ ثإل لګ م ٚع ثهتمامهما   .(Benantar, 2013, p. 67)دثئ

ٙه" له٘ه ثلسياسغ باتجاه ثلسياسغ  ڣبيغ للجڤثٙ، يعك٠ "عمليغ ثلٖفٸ نحڤ ثلخا ٙڣ طالځ ثلسياسغ ث
ڣڗ  سسغ ثملسائل ثملتعلقغ بسياسغ ثلعٖثلغ ڣثلش ٙٵ من عمليغ م ڣبي. كڤنها تسا ٙڣ ٙجيغ لإلتحاد ث ثلخا

طاٙ ثلسياسغ ثلٖثخليغ" علګ ثملستڤڥ ثملتڤسطي: ثلبڤلي٦  ڣثلقضائي مٸ ثلٖڣڋ ثملتڤسطيغ، ثل ي  ٙه  ٘ڬ ينٖ
ٙع  دث فقي لغ٩ٚ تفڤي٬ مهمغ " ڣبي علګ تشجيٸ ثلتعاڣڗ ث ٙڣ ٙ ڣثلت من خاللها يبحن ثإلتحاد  ڣبيغ للجڤث ٙڣ ث

 . (Wolff, 2007, p. 90)ثلتهٖيٖثػ" لٖڣڋ ثلجڤثٙ

ٚب ثملتڤسط  ٙع ثلتهٖيٖثػ" لٖڣڋ جنڤب غ دث لګ معالجغفتحڤيل " بطاڋ مفعڤڋ ثلتهٖيٖثػ /يهٖف 
ڗ  ڣبيغ لألمن: "أمام ثلتهٖيٖثػ ثلجٖيٖع، ف ٙڣ ث علګ ثإلسًڇثتيجيغ ث ڣبي. بنا ٙڣ عن بعٖ، بعيٖث عن ثإلقليږ ث

مامي للٖفاٵ"  ي ثلخط ث ٙه هڤ من يجظ أڗ يكڤڗ   .(Conseil, 2003)ثلخا

لګ ڗ عمليغ "ثلٖفٸ نحڤ  ٙع ثلتهٖيٖثػ، ڣقٖ تصل  دث ٙه"، ت٘هظ أبعٖ من عمليغ تفڤي٬  ثلخا
ٚث عمليغ  ٚب ثملتڤسط، أصبحـ ج ي ثلجنڤب غ ٚثقبغ ثلحٖڣد  ٙبيغ. فعمليغ م ٙع ثلحٖڣد ثملغا دث ي  ثلتٖخل 

ڣبيغ. ٙه" قضيغ أٙڣ ي صياغغ ثلعالقاػ ما ثالتحاد يتٖخل من خاللها "ثلٖفٸ نحڤ ثلخا ڣبي  ٙڣ ٚيق ث  يغ.بيڗ ثإلف
ٚعيغ ڣثنته  ٚع غيڇ ثلش ڣبيغ ثتجاه ثلهج ٙڣ تڢ ثستغل ثملخاڣف ث ي سعيڢ لتلميٸ صٙڤ ي سابقا ڣ نظام ثلق٘ث

ٚثڣڬ  ح ٚقا اللًڈثماتڢ ثتجاه مجمڤعغ دڣڋ ثلساحل ثل ٙقغ ما يعٖ خ فا ٚين ث . ).....(سياسغ قمعيغ ثتجاه ثملهاج
ڣبي "قڤع  ٙڣ ٙجكعمليغ ينتهجها ثإلتحاد ث ي ثملنطقغ ثملتڤسط،  ف٩ٚ علګ ثلٖڣڋ فالٖفٸ نحڤ ثلخا ٙيغ"  معيا

ڣبا ه٘ث ثلنڤٵ من ثملعامالػ  ٙغږ أنها كانـ تعيظ علګ أٙڣ ٙقغ،  فا ٚين ث ٙبيغ تبن سياساػ قمعيغ ثتجاه ثملهاج ثملغا
ڣبي  ٙڣ ٙبيغ ڣقبڤلها بالتفڤي٬ ث ي سياساػ ثلٖڣڋ ثملغا لګ أڗ ه٘ث ثلتڤجڢ ثلجٖيٖ  ٙع  ٙ ثإلشا ثتجاه مڤثطنيها.تجٖ

ٛثػ  بيڗ   ٜث ٚعيغ، فتحـ فصال جٖيٖث من ثلح ٚع غيڇ ثلش من خاصغ ثلهج ي معالجغ ثملسائل ٗثػ ثلطابٸ ث
 ٚ ٜثئ ٚب مثال أتهږ ثلج ٚع.فاملغ ٙع تٖفقاػ ثلهج دث ي  لقا ثللڤم بالتقصيڇ  ٙبيغ، ڣه٘ث بتبادڋ ثلتهږ ڣ  ثلٖڣڋ ثملغا

ٜثئٚ، ڣ ك ٙفضتڢ ثلج ٚين نحڤ ثململكغ ڣهڤ ما  ڣبتڤجيڢ ثملهاج ٙڣ ٚيقيغ حڤڋ -تعبيڇ عن ثستيائها قاطعـ ثلقمغ ث ثف
ٚبا٭ سنغ  ي ثل ٚع ثملنعقٖع   .(Benantar, 2013, p. 68)2006ثلهج

ػ لهٖف "تشكيل ثلبيئغ ثملحيطيغ لڊ Shaping the Milieu-ڗ "نقل ثلقيږ ڣثملعاييڇ"، جا "  ٗڣ
ثيڇثػ تحڤيليغ فيها،  حٖثف ت ڣڗ ثالمنيغ ثلٖثخليغ مثال( نحڤ ب دڬ ثلٖفٸ بسياساػ دثخليغ )ثلش بينما ي

ڣبي. ه٘ه  ٙڣ ٙثػ ثلسياساػ ثلٖثخليغ لالتحاد ث ٛيادع ڣتعظيږ ثلفعاليغ ڣحل معضلغ قٖ لګ  ٙجيغ  ثلسياسغ ثلخا
ٜ ڣت ٜي ع ڣثلضغط عليها لتع ڣبي للٖڣڋ ثملجاٙڣ ٙڣ لګ حٖ مطالبغ ثالتحاد ث خيڇع تصل  ثػ ث ٚث قڤيغ سياساػ ثإلج

لګ دثخل  لڊ ملنٸ ه٘ه ثلتهٖيٖثػ من ثلڤصڤڋ  ٙثضيها ڣعنٖ حٖڣدها. ٗڣ ي علګ أ ٚقابغ ڣثلضبط بشكل ثستبا ثل
ٚع غيڇ  ٚع ثلهج ي مڤضڤٵ مڤثجهغ ظاه ڣبيغ )ثلقلعغ ثلڤثجظ حمايتها(، ڣه٘ث يتجلګ علګ سبيل ثملثاڋ  ٙڣ ٙع ث ثلقا

ٚعيغ.  (247-246، ثلصفحاػ 2010امغ، )بڤعمثلش

ٜثئٚ  ٚب -تڤن٠–لقٖ تبنـ كل من )ثلج ٚيعاػ جٖيٖع  2010ڣ  2003ڣليبيا( بيڗ –ثملغ قڤثنيڗ ڣتش
فقي  ٙب ث ڣبي، تعك٠ ثلتقا ٙڣ ٚتبطغ بالعالقغ مٸ ثالتحاد ث ٚيعاػ ثمل ي ه٘ه ثلتش ٚع ڣثملهاجٚ. فتال ٚمغ للهج مج
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ٙبيغ كما تعك٠ ثيضا  ٚيعاػ ثملغا ٙبيغ. ه٘ه ثلقڤثنيڗ ثلت للتش لګ ثلٖڣڋ ثملغا ڣبي  ٙڣ ثلتحڤيل ثلعمڤدڬ للقانڤڗ ث
ڣبيغ. ٙڣ ٙهاناػ ڣسياساػ ثملجمڤعغ ث  ٚ لګ تصٖي ٚثميغ  ڣبيغ ثل ثػ ثالٙڣ  تعٖ نتاجا لإلمال

  بو  ساحلي: بواد التشكل-مرك أمني مغا

ٚ كنظام  ٜثئ ٙبيغ. فالج ي ثلٖڣڋ ثملغا ٙها  ٚػ بڤثد ڣبيغ، ثنتقلـ ڣظه ٙسغ أٙڣ مننغ كتنظيڇ ڣكمما عمليغ ث
ٚثكغ، غمڤ٩ ثتجاه  خٚ ملعاهٖثػ ثلش ٚثم ثملت ڣبيغ ڣلفًڇع طڤيلغ )ثإلب ٙڣ ماٝٙ ثملمانعغ ضٖ ثلسياساػ ث

ٙكاػ / ثإلج ٙ تبن ثملٖ ٚػ عليڢ بڤثد ڣبيغ للجڤثٙ...(، ظه ٙڣ ٚع. ثلسياسغ ث ٚع ثلهج ڣبيغ فيما يخ٨ ظاه اباػ ثالٙڣ
ٚڣٵ قانڤڗ  مننغ من خالڋ مش ٚع، ڣڣضٸ أڣلګ لبناػ عمليغ ث ٚم ثلهج علګ  2008فالخطاب ثلسياس  أصبح يج

ٛٙهڤني: ٜيٖ  ٚ ثلسابڄ للٖثخليغ ي ي  يٖ ثلٛڤ

[ تعٖ بابا مفتڤح    ٚعيغ ]ثلت ٚع غيڇ ثلش ٚيږ ثلهج ٙڬ بالنسبغ علينا تج ٚڣ ا لجميٸ ثآلفاػ "ثنڢ من ثمللح ڣثلض
ٙڬ لنا  ٚڣ ٚع للحٖڣد )...(. أنڢ من ثلض ٚيمغ ملنظمغ ثلعاب ٙثػ ڣثلج ٚيظ ثملخٖ ٙهاب ڣته ثملحتملغ ڣثملتڤقعغ، كاإل
ٚع للحٖڣد  ٚيمغ ثملنظمغ ثلعاب منيغ ثلجٖيٖع ]خاصغ[ تطٙڤ ثلج ي مڤثجهغ ثملعطياػ ث ٚسانغ قانڤنيغ  ثستحٖثف ت

ٙهاب" ٚع ثإل  .(Labdelaoui, 2008)ڣظاه

ٚيغ ٜثئ منيغ ثلج كٖ علګ ميالد "ثملجاليغ  ث  The Algerian Securityتحليل ه٘ث ثلخطاب ي

Continuum ٚيمغ ٚع/ ثلج ٙبطا بيڗ ثلهج ڣبيغ صانعييڗ ب٘لڊ  ٙڣ ٙساػ ثلخطابيغ ث "،من خالڋ ثستحضاٙ ثملما
ڣبي ٚيمغ أٙڣ ٚع ڣثلج ٚبط ثلخطابي بيڗ ثلهج ٙهاب. ه٘ث ثل ٚ حين نلحٴ تبن  /ثإل ٜثئ لګ ثلج ، ثنتقلـ مالمحڢ  ثملنش

ڣبيغ.  ٙڣ ي ثملجتمعاػ ث ٚيظ من قبيل تالحٴ/ڣتسمٸ  ي ثملاض  ثلق ٚع كانـ  ٙدڣد ثفعاڋ مناهضغ للهج ٙكاػ  ڣ  مٖ
ٚيمغ ثملنظمغ ٚث٩ ثملعٖيغ، ثلج دثع للتعبئغ …فالخڤف من ثآلخٚ )كمصٖٙ لألم ( أصبح ملمڤسا ڣمستعمال ك

ٚع ثلسياسيغ حت  ٚبط ثآلدثئي )هج ، غيڇ أڗ ثل ٚيمغ–ڣلڤ بشكل جنين لګ أڗ  -ج ٙهاب( هڤ نفسڢ.باإلضافغ  ث
ٚجٸ لألمن. ٙبيغ تتطٙڤ من منظٙڤ دڣالتي، فالٖڣلغ تبقى ثملڤضڤٵ ثمل ي ثلٖڣڋ ثملغا مننغ   .Benantar, 2013, pp)ث

68-69) 

ي ثل ي خٖمغ غيڇ أڗ ثلخڤف ثلنابٸ  ٙڣبا، هي  ي أ تجاه ثآلخٚ، ڣمبڇٙثػ حالغ ثلألمن  ڣبيغ  ٙڣ ٖڣڋ ث
سږ مكافحغ  منيغ ب ٚعيغ ث ٚثػ ثلش ٙبيغ ثلت تستعمل ثلتبڇي ڣبي، بعك٠ ثلٖڣڋ ثملغا ٙڣ ثلتڤجڢ ثلهڤياتي ث

ٙهاب. ي جنڤب ثلضفغ يبقى بعيٖث حت ثآلڗ عن عمليغ تعبئغ  ثإل من ثملجتمعي  ثملخاڣف ڣه٘ث فتفعيل هڤثج٠ ث
ٚجٸ ثالمن، كما أڗ غالبيغ  ٛٵ عن مڤضڤٵ م ٚثطيغ ڣثلت تعن هيمنغ ثلٖڣلغ بٖڣڗ منا لسببيڗ: غياب ثلٖيمڤق

ٚثڣيغ من ديانغ مسلمغ )ثملكڤڗ ثلٖين ح ٚين من ثلٖڣڋ ثل خ٘  يشڤ١ ثملهاج مننغ ت (. فعمليغ ث من ثلخطاب ث
، معاملها دثخل مجمڤعغ أمنيغ تعٖديغ، بعك٠ دڣڋ ثلضف مننغ نابعغ من سياځ أمن غ ثلجنڤبيغ ثلت تكڤڗ فيها ث

ٙبيغ ٚڣٵ تكاملي ڣبنا هڤيغ أمنيغ مغا ٙها كقاعٖع ملش  .(Benantar, 2013, p. 69)ڣال يمكن ثعتبا

ٚين ع ٙ قٖڣم ثملهاج ٙع مصٖ دث ي ثتجاه  ڣبي،ينشط  ٙڣ ٚيڄ ما يمكن ثڗ يفهږ هڤ أڗ ثالتحاد ث ن ط
ي  ڣبي  ٙڣ ٙه ث ٚثقبغ ثلحٖڣد. أڬ ثلٖفٸ بمشاكلها نحڤ ثلخا ( ثملڤجڢ لٖڣڋ ثلجنڤب ڣه٘ث مل ثلٖعږ )ثملالي ڣثلتقن

ٙبڤ لګ أبعٖ من ٗلڊ "دڣڋ ثلساحل".ثلٖڣڋ ثملغا ٙبيغ ڣ قلمغ" مٸ ثملعاييڇ -ثتجاه ثلٖڣڋ ثملغا ٙ "ث طا ي  ساحليغ ڣ
ٚعي ٚڣه غيڇ ثلش ڣبيغ، تمنٸ ثلخ ٙڣ عبا  ڣثلقيږ ث ڣليغ ثستعادتهږ ڣثلتكفل ب ال عليها تحمل مس ٚين ڣ للمهاج

صلي.  عادتهږ لبلٖهږ ث
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ٙبڤ  ڗ ثلٖڣڋ ثملغا ڣبيغ، ف ٙڣ ٚيعها مٸ نظيڇثتها ث ٚبط - بقبڤلها "أقلمغ" تش قامغ ثل لګ  ساحليغ تسعګ 
ٙ سياس  قضائي، يعك٠ ثل ي مسا من، ما يعن ثلٖخڤڋ  ٜدڣجغ:أمننغ ثلخطابي بيڗ ثملهاجٚ/ثلتنقل/ث عمليغ ثمل

ٙهاب،  ٚع  ي،ثملبادالػ ڣثلظڤثهٚ ثلعبڇ ڣطنيغ )هج ٚث من كنتاه ثلجڤثٙ ثلجغ ٙه. فالتٖثخل ث /دفٸ نحڤ ثلخا
ٚكظ أمن  ٙ تشكل م ٚب ثملتڤسط، يڤےي ببڤثد ي فضا غ ٚڥ  ٜ ثلٖڣڋ من جهغ أخ ٚيمغ...( من جهغ، ڣفشل/عج ج

ٚب ثملتڤسط:  متكڤڗ من ثال ي غ قطاب  ڣباثالثي ث ٚعيغ )أٙڣ ٚكباػ أمنيغ ف ٚبي -ثغ م ٚب ثلع دڣڋ ثلساحل(.  -ثملغ
ي  ٚب كما يحٖف  ٚيغ ڣ دڣڗ ثلٖڣالتيغ، حت ڣأڗ أخ٘ػ مظهٚ ثلح ڣثملبن علګ ثلتهٖيٖثػ/ ثلألمن غيڇ ثلعسك

ٚعيغ لها ديناميكياتها ثلخاصغ به منيغ ثلف ٚكباػ ث ٛمغ ثملاليغ فه تبقى ما دڣڗ ثلٖڣلغ. علما أڗ ه٘هامل ا، لكنها ث
ٍٚ ثل٘ڬ مفاده أڗ ثلتهٖيٖثػ غيڇ دڣالتيغ ڣفشل ثلٖڣڋ كبيئغ حاضنغ له٘ه ثلتهٖيٖثػ باإلضافغ  ګ حڤڋ ثلط تتال
ٚب  ي غ ٚكظ أمن  ي هنٖسغ معالږ م من ثملجتمعي،كلها عڤثمل تساهږ  ٙكاػ/ خطاب" من قبيال ث لګ تنامي "مٖ

ٚثٵ ال ثملتڤسط، تتٖثخل فيڢ ثلتهٖيٖثػ ثلصلبغ ڣ ثللينغ ڣتت ي ص صادم فيڢ ثلفڤثعل ثلٖڣالتيغ ڣ دڣڗ ثلٖڣالتيغ 
 تماثلي.

 :خاتم 

منيغ ثلعامغ ثملتڤسطيغ، بيڗ  الځ ثلسيمنطيقي ٗڣ ثلٖالالػ ثلسياسيغ ثلقڤيغ للسياساػ ث ڗ ثإلن
ٙج سساتي، ڣ دعمڢ بنمط من ثلحڤكمغ ثلخا ٙڬ ڣ ثإلقتصادڬ ڣ ثإلقصا ثلسياس  ثمل ث ثلٖمٌ ثملعيا يغ ثلسعي ٙڣ

ٚقغ. عڤثمل تكاتفـ لتصنٸ لنا ثلنتائٌ ثلتاليغ: ٚيڄ ثلتف ٙقغ ثلٖمٌ عن ط منيغثملبنيغ علګ مفا  للتهٖيٖثػ ث

ٚعغ هڤياتيغ، أخ٘ػ طابٸ ثلڤظيفغ  -1 ڣبي ڣ تطعيمها بج ٙڣ ٚثفيغ لإلتحاد ث ث ثلحٖڣد ثلجغ ڗ ثلسعي ٙڣ
ٚي٠ منطڄ ثلحلقاػ  لګ تك ثػ ثالجتماعيغ ڣثلقيميغ ڣ أدڥ  ٙه"، نتاه ثلبنا ي مقابل ثلخا ٜع "ثلٖثخل  ٚك ثملم
قليميا أمنيا ٗڣ مقاساػ متعٖدع. ٚكبا أ  ڣ جعل من فضا ثملتڤسط م

ٙ ثلت لږ تكن  -2 ڣبيغ للجڤث ٙڣ ٚثفيا ثلهڤياتيغ ثملشحڤنغ قيميا ما يسم بالسياسغ ث ٚجاػ ثلجغ كاڗ من مخ
سًڇثتيجيغ من أجل  ٙ ما مثلـ  ٙ ثلجنڤبي بقٖ  ثحتڤث ه٘ث ثلجاٙ.سياسغ مبنيغ مٸ ثلجڤث

ٚب  -3 ي غ ٚكظ أمن  ي تشكل معالږ م ضفا لألمننغ ساعٖ  ٙ ثلجنڤبي كاڗ عبڇ عمليغ  محاڣلغ ثحتڤث ثلجا
ٚث تٖفڄ مڤجاػ  ٚكظ أمن ٗڣ بعٖ مجتمعي ج ثڗ لكنڢ م ملتڤسط، لي٠ باملفهڤم ثلصلظ ثل٘ڬ قٖمڢ بٛڤ

من ثإلقليم  ٚقل عمليغ ثلبنا ث ٚكظ ثل٘ڬ يع ٚع. ه٘ث ثمل ٚجڤٵ سياسغ أمنيغ ثلهج بيڗ ثلضفتيڗ، ڣيهٖ ل
ٚجعي ثلٖڣلغ ٗثػ ثلسيادع.  صلبغ مڤضڤعها ثمل

ي  -4 ٙضيغ ثتفاځ بيڗ سياساػ ثلضفتيڗ.فتال ٚب ثملتڤسط هڤ تكڤڗ أ من لغ ٚكظ ث ٙقاػ ثمل ٚٛ مفا من أب
نظمغ ثلسياسيغ ينطلڄ من:  ثملصالح بيڗ ث

ٚځ ضبط ثآلثاٙ ثلسل - أ ي علګ دڣڋ ثلضفغ ثلشماليغ تحاڣڋ بشت ثلط ٜثم ڣث بيغ للجڤثٙ، بخلڄ ح
ٚ ثلقيږ ڣثملعاييڇ. ٙجيغ أساسها نش ٙثض  ثلٖڣڋ ثلجنڤبيغ  ڣ ه٘ث بمناڣلغ /حڤكمغ أمنيغ خا  أ

ٚڥ مثل  - ب خ ڣلڤياػ ث ٜحغ ث ٛح لګ  منيغ، أدڥ  ڣلڤيغ ثلت تليها ثلضفغ ثلشماليغ للمسائل ث ٚث ث ج
ي  لګ ثملصاف ثلثاني  ٚثطيغ ڣحقڤځ ثإلنساڗ  ٚصغ ثلٖيمق ڣلڤياػ. ڣه٘ث ما أعطى ف ٚتيظ ث ت

من". ٛ ث ٙسغ ما تجيٖه "ثبًڈث  لألنظمغ ثلتسلطيغ ملما

ٚب  ٙيغ، فهڤ يسمح لبلٖثڗ ثملغ ٚه كفضا للتناقضاػ ثلبنيڤيغ ڣ ثلحضا ٙغږ تمظه ٚب ثملتڤسط  ڗ فضا غ
من ثملشًڇڅ. ٚ ف٥ٚ ثلتعاڣڗ ثلجماعي ڣ ث ڣبييڗ  بًڇقيغ ڣ تطڤي ٙڣ ٚثئهږ ث ٚبي ڣ نظ خاصغ ڣ أڗ ثملكسظ  ثلع
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ڣ ي فضا أٙڣ ه هڤ تحا٧  ثلتمييٸ  ث ٚعاػ -ثل٘ييجظ ثلسعي ٙڣ متڤسطي ڣثسٸ متعٖد ثملقاساػ ڣ متفاڣػ ثلس
ٛڗ فيها مصلحغ ثلضفتيڗ  ٚ سياساػ أمنيغ تتڤث ٚي ٙضيغ مناسبغ لتم نسظ هڤ ثيجاد أ منيغ /ثلهڤياتيغ. فالحل ث ث

ٙث منيغ ثإلد سا قڤثعٖ لحڤكمغ أمنيغ مشًڇكغ تتفاعل فيها ڣ تخفڀ من خاللها حٖع ثملعضلغ ث كيغ، ڣ ٗلڊ ب
ي ڣثحٖ ڣ علګ أساسا ٚث ي فضا جغ  ملصيڇ ثملشًڇڅ. جميٸ ثلفڤثعل ڣ ثلڤحٖثػ 

 

 :  هوام
 
- 

ٙه(. ڣ  1 ٚماديغ )ليسـ بالٖثخل أڣ ثلخا ي ما يسم باملنطقغ ثل لګ أڗ بع٬ ثلٖڣڋ قٖ تصنڀ  ٙع  ٙ ثإلشا يبڇٛ معن  هناتجٖ
ي ه٘ث ثلصٖد :   ٚ منيغ. أنظ ي من ثلتهٖيٖثػ ث ٜثم ثلڤث ٛلغ أڣ ثلح ٙ بمفهڤم ثملنطقغ ثلعا  ثلجڤث

 Walker R.B.J ,.Inside / Outside: International Relations as Political Theory ,Cambridge, Cambridge 

University Press, 1992. 
"  و تشكل  - 2 ي  ،ثلعك٠العقد "حدود/هوي نطڤلڤجيا ثملاديغ  ٙباػ ثلعقالنيغ ٗثػ ث ٜ ثملقا ٙع/ عج ٙ قٖ يسمح لنا باختبا

خ٘ بعيڗ  ٙبغ ثلبنائيغ تقٖيمڢ، كڤنها ت ي ه٘ه ثلعقٖع: من يشكل من ؟. ڣ هڤ ما تستطيٸ ثملقا تفسيڇ/ فهږ ثلعالقغ ثملڤجڤدع 
سي٠ بيڗ ثلحٖڣد ڣ ثلهڤيغ.  ي ثلت ٙكغ  ٙ ثلعالقاػ ثملشا ي ه٘ث ثلصٖدأنثالعتبا  ٚ  :ظ

 Lapid Y., « Identities, borders, orders: nudging international relations theory in a new direction », in 

Mathias A., Jacobson D., Lapid Y. (eds ,).Identities, Borders, Orders: Rethinking International 

Relations Theory, Minneapolis ,University of Minnesota Press, 2001, pp. 1-20. 
من ثإلقليم - 3 ٙ ث نفا من مسا ٙع ثليڢ  من ثإلقليم ما تږ ثإلشا ڣ ثل٘ڬ   Continuum of regional securityنقصٖ بطيڀ ث

خ٘ث ثالثغ أشكاڋ : لګ ثملڤجظ   يًڇثٍڣ من ثلسالظ 
ٚبي -1 ٚثٵ ثلع ٙثڅ ثلت٘تاني للتهٖيٖثػ: ثلص ٚثئيلي -ثلنڈثٵ ثلصٚف ثل٘ڬ يبن حڤڋ ثعتماد متبادڋ قائږ علګ ثلخڤف ڣ ثإلد ثإلس

ٚيقيا ثلڤسطى. ي أف ٚڣب ثلبحيڇثػ ثلكبڇڥ  منيغڣ ثلت يسڤدها بع٬ من ثلتخڤف بيڗ ثلفڤثعل، غيڇ أڗ ه٘ه  -2أڣ ح ثلنظږ ث
ثػ ٚث س٠ إلج خيڇع تستطتيٸ أڗ ت مثلغ:مجل٠ ثلتعاڣڗ ثلخليۑي ڣ  ث ٚٛ ث منيغ.أب ٙ ثملعضلغ ث ثا ٚثقبغ  عادع بنا ثلثقغ ڣ م

SADC  .3-  ٚع ثلسالم نطالقا من فك سسغ ثلسلميغ لعالقاػ ثلقڤع،  لګ ثمل ٚمي  منيغ ثملتعٖدع ڣ ثلت  ت ثلجماعغ ث
ڣبي.  ٙڣ ٚٛ مثاڋ: ثإلتحاد ث ٚب. ڣ أب ٚع ثلح ٚثطي ثل٘ڬ يهم٤ فك  :ظٚأنثلٖيمق

 Adler E., Barnett M. eds ,)Security Community ,Cambridge, Cambridge University Press(, 1998. 
ي ه٘ث ثلصٖد :4   ٚ  أنظ

 Lake D., « Regional security complexes: a system approach », in Lake D., Morgan P.M. 

eds ,).Regional Security Orders: Building Security in a New World) ,University Park, The 

Pennsylvania State University Press, 1997. 
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